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REGULAMIN PROMOCJI „EFEKT Walutowy” 
 

(w ramach Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT Plus) 
 
 

1. Promocja „EFEKT Walutowy” obejmuje osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, które: 

1/ posiadają w mBanku S.A. uprawnienie do korzystania z Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

wersji Nowy EFEKT Plus oraz  

2/ posiadają w mBanku S.A. uprawnienie do korzystania z mPlatformy walutowej oraz  

3/ w okresie od 10 kwietnia 2012 r. do dnia 9 lipca 2014 r. złożyły w mBanku S.A. „Oświadczenie  

o przystąpieniu do promocji EFEKT Walutowy”,   

zwane dalej ”Klientami”.  

2. Klient nabył uprawnienie do:  

1/ zwrotu łącznej opłaty miesięcznej, określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP 

i Korporacji, za standardowe administrowanie rachunkiem oraz za korzystanie z mBank CompanyNet – 

(podstawowy moduł transakcyjny), zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

 

2/ obniżonej opłaty za realizację przelewów zagranicznych, zgodnie z poniższymi zasadami:  

 

 

3. Klient traci uprawnienia, wynikające z promocji „EFEKT Walutowy”, w przypadku, gdy przestanie spełniać warunki, 

o których mowa w ust. 1.  

4. mBank S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu promocji. W przypadku zmiany Regulaminu stosowna 

informacja zamieszczana jest poprzez odesłanie (hiperłącze) zamieszczone na stronach internetowego systemu 

bankowości elektronicznej do stron Portalu internetowego Grupy mBanku (www.mbank.pl), zawierających tekst 

zmienionego Regulaminu wraz z datą jego wejścia w życie. 

*** 
 

Jeżeli suma miesięcznych 

obrotów transakcji wymiany 

walut wykonanych przez Klienta 

za pośrednictwem mPlatformy 

walutowej  będzie niższa lub 

równa 30 tys. zł 

 

Jeżeli suma miesięcznych obrotów 

transakcji wymiany walut 

wykonanych przez Klienta za 

pośrednictwem mPlatformy 

walutowej przekroczy 30 tys. zł 

(zwrot dokonywany jest w 

następnym miesiącu) 

Jeżeli suma miesięcznych obrotów transakcji 

wymiany walut wykonanych przez Klienta za 

pośrednictwem  mPlatformy walutowej 

przekroczy 80 tys. zł 

(zwrot dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

opłata 140 zł  zwrot 70 zł zwrot 140 zł 

 Jeżeli suma miesięcznych obrotów 

transakcji wymiany walut 

wykonanych przez Klienta za 

pośrednictwem mPlatformy 

walutowej przekroczy 30 tys. zł  

(opłata naliczana jest w następnym 

miesiącu ) 

Jeżeli suma miesięcznych obrotów transakcji 

wymiany walut wykonanych przez Klienta za 

pośrednictwem  mPlatformy walutowej 

przekroczy 80 tys. zł 

(opłata naliczana jest w następnym 

miesiącu ) 

Przelew za granicę tryb 

STANDARD  

0,2% min. 20 zł  max 105 zł 

 

0,2% min. 20 zł  max 65 zł 


